
Zápis z 1. jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad 
Sázavou ze dne 27.2.2019 

 
 

 
Přítomni:  PhDr. Zdeněk Kulhánek, Rostislav Dvořák, Jiří Beránek, Mgr. Jaromír Brychta, 

Ing. Dagmar Zvěřinová,  Ing. Petr Stoček,  Ing. Miloslav Sláma, Mgr. Stanislav 
Mikule 

    
Omluveni: Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Marie Košťálová 
 
 
 
Jednání Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou: 
 

Pan předseda přivítal přítomné členy na jednání Výboru pro udělování ocenění města 
Žďár nad Sázavou (dále jen „výbor“). Přivítal také pana Mgr. Stanislava Mikuleho, který 
byl přizván jako zástupce Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou s hlasem 
poradním v souladu se schválenými Pravidly udělování ceny města Žďáru nad Sázavou.  
Při zasedání výboru byly tlumočeny návrhy omluvených členů výboru. 
 
Celkem byli nominování 3 jednotlivci. Nominovanými osobnostmi jsou lidé, kteří jsou 
vzorem pro ostatní, ať již svým hrdinstvím či prací, kterou prezentují či prezentovali 
město. Členové výboru měli z nominovaných osobností vybrat jednoho kandidáta, který 
bude navržen radě a zastupitelstvu města na ocenění. Nominováni byli pan Vilém Frendl, 
in memoriam, za vytvoření unikání fotografické kroniky historie města Žďáru nad 
Sázavou; pan Mgr. Miloslav Lopaur, za spisovatelskou a přednáškovou činnost a paní 
Irena Holoubková za zásluhy ve veřejném životě. Při jednání většina členů navrhla na 
ocenění pana Viléma Frendla. Paní Irena Holoubková byla jednoznačně navržena dvěma 
členy  výboru. I když nepadl návrh na ocenění Mgr. Miloslava Lopaura, členka výboru 
Ing. Dagmar Zvěřinová vyzdvihla jeho kvalitní práci pro město. Mgr. Stanislav Mikule 
osvětlil výjimečnost předložených nominací. 
 
 
 
Po širší diskusi dospěl výbor ke konsensu a přijal následující usnesení: 
 
 

 Usnesení: 
Výbor pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou po projednání doporučuje 
radě města nominovat na udělení ceny města Žďáru nad Sázavou pana Viléma 
Frendla, in memoriam, za vytvoření unikátní fotografické kroniky historie města 
Žďáru nad Sázavou. 

  
Předseda výboru PhDr. Zdeněk Kulhánek připomenul, že i nadále mohou být navrhováni 
ti samí kandidáti na ocenění, jimž doposud nebylo ocenění uděleno.    
 
Termín dalšího jednání v průběhu roku nebyl stanoven. Výbor bude svolán na podnět 
předsedy výboru. 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Ivana Miklíková 
Schválil:  PhDr. Zdeněk Kulhánek 


